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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria Acadêmica de Graduação
Processo SEI nº 2350.01.0006150/2021-28

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TRANSFERÊNCIA E OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO DO 2º
SEMESTRE DE 2021
A Pró-Reitora de Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto da UEMG e tendo em vista o que dispõe o Regimento Geral, torna público a
Primeira Retificação do Edital do Processo Seletivo de Transferência e Obtenção de Novo Título para o 2º
semestre letivo de 2021, válida para todas as Unidades Acadêmicas da UEMG.
Onde se lê:
3.1
A
inscrição
deverá
ser
realizada
exclusivamente
pela
internet,
no
link
(https://forms.gle/ZUfHLpTg5v5pTyjV6), no período de 19 a 23 de julho de 2021, mediante o
preenchimento do requerimento próprio, com cadastro do e-mail institucional e apresentação dos
seguintes documentos digitalizados:
I- Histórico do curso de graduação, emitido pela instituição de origem, com indicação de carga horária e
de pontos obtidos em cada disciplina, para todos os candidatos;
II- Comprovante de matrícula válida, emitida pela instituição de origem, que confirme o vínculo do
estudante, para os candidatos a Transferência;
III- Diploma de curso de graduação, devidamente registrado, ou declaração de conclusão de curso, para
os candidatos a Obtenção de Novo Título;
IV- Programa ou Ementa das disciplinas cursadas na instituição de origem, com indicação de conteúdo
desenvolvido, para todos os candidatos.
Leia-se:
3.1
A
inscrição
deverá
ser
realizada
exclusivamente
pela
internet,
no
link
(https://forms.gle/ZUfHLpTg5v5pTyjV6), no período de 19 a 23 de julho de 2021, mediante o
preenchimento do requerimento próprio e apresentação dos seguintes documentos digitalizados:
I- Histórico do curso de graduação, emitido pela instituição de origem, com indicação de carga horária e
de pontos obtidos em cada disciplina, para todos os candidatos;
II- Comprovante de matrícula válida, emitida pela instituição de origem, que confirme o vínculo do
estudante, para os candidatos a Transferência;
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III- Diploma de curso de graduação, devidamente registrado, ou declaração de conclusão de curso, para
os candidatos a Obtenção de Novo Título;
IV- Programa ou Ementa das disciplinas cursadas na instituição de origem, com indicação de conteúdo
desenvolvido, para todos os candidatos.
Belo horizonte, 19 de julho de 2021.

Michelle Gonçalves Rodrigues
Pró-Reitora de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Maria De Fátima Da Luz, Analista, em 19/07/2021, às
10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitora de Ensino, em
19/07/2021, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 32455066
e o código CRC D6F9D038.
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